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UCHWAŁA NR XVIII/151/20 
RADY GMINY GORZYCE 

z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu, na realizację zadań związanych 
z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa „SARS-CoV-2”, realizowanych przez Szpital 

Rejonowy w Raciborzu 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2020 roku poz. 713), art.216 ust.2 pkt 5, art.220 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz.869 ze zm.), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. 1. Gmina Gorzyce udzieli w 2020 roku pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu, 
z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa 
„SARS-CoV-2”, realizowanych przez Szpital Rejonowy w Raciborzu, w wysokości 20.000,00 zł (słownie: 
dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 

2. Pomoc, o której mowa w ust.1 będzie udzielona w formie dotacji celowej. 

3. Szczegółowe zasady udzielenia dotacji oraz sposób jej rozliczenia określi umowa zawarta pomiędzy 
Gminą Gorzyce a Powiatem Raciborskim. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Piotr Wawrzyczny 
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UZASADNIENIE

Projekt Uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Raciborskiemu, na realizację zadań związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa
„SARS-CoV-2”, realizowanych przez Szpital Rejonowy w Raciborzu, został przygotowany w oparciu o
przepisy art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku
poz. 506 ze zm.), art.216 ust.2 pkt 5, art.220 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz.869 ze zm.).

Starosta Raciborski zwrócił się do gmin Subregionu Zachodniego o udzielenie pomocy finansowej na
realizację działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa „SARS-CoV-2”
wywołującego chorobę „COVID-19". Powiat Raciborski jest organem założycielskim Szpitala Rejonowego
w Raciborzu, który został przekształcony w Szpital Zakaźny w świadczy usługi dla mieszkańców całego
Subregionu Zachodniego.

Zgodnie z projektem uchwały Gmina Gorzyce udzieli w 2020 roku pomocy finansowej Powiatowi
Raciborskiemu, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się
koronawirusa „SARS-CoV-2”, realizowanych przez Szpital Rejonowy w Raciborzu, w wysokości
20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Pomoc będzie udzielona w formie dotacji
celowej, po podpisaniu umowy pomiędzy Gminą Gorzyce a Powiatem Raciborskim, określającej zasady
udzielenia dotacji oraz sposób jej rozliczenia.
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